
A Ré gi Ma gyar Drá ma tör té ne ti Ku ta tó cso port 
az utób bi év ti ze dek ben ha tal mas mun kát vég -
zett, ami kor el ké szí tet te a Ré gi Ma gyar Drá -

mai Em lé kek XVIII. szá za di so ro za tá nak kö te teit, 
meg szer kesz tet te az is ko la drá ma-tör té ne ti adat tá -
ra kat, il let ve igye ke zett meg te rem te ni a XIX. szá -
zad elôt ti drá ma ku ta tá sá nak el mé le ti hát te rét. A 
szö veg kiadá si mun ká la tok, sta tisz ti kai elem zé sek, 
át fo gó ér tel me zé sek so rán azon ban az utób bi idô -
ben mint ha hát tér be ke rült vol na a drá má nak, mint 
mû al ko tás nak a vizs gá la ta az ada tok ku ta tá sá val és 
fel dol go zá sá val szem ben. 

Itt nem vé let le nül hasz nál tam a mû al ko tás szót. 
Az el múlt év szá zad ban az is ko lai szín já té kok ki -
sebb-na gyobb mér ték ben min dig az iro dal mi ká -
non ré szei vol tak, pél da ként elég megem lí te ni a 
csík som lyói pas sió kat vagy a min dig a szín há zak 
mû so rán lé vô Cso ko nai-drá má kat. Más szín mû vek 
per sze a legutób bi idô kig is me ret le nek vol tak a ku -
ta tók és a szín ház szá má ra – a ku ta tá sok ép pen ak -
kor lesz nek iga zán ered mé nye sek ezen a té ren, ha 
a fel tárt drá mák kö zül is a jók be ke rül het nek majd 
a ká non ba, mint pél dául Né metor szág ban vagy 
Auszt riá ban. Eh hez azon ban az kell, hogy új ból a 
drá ma, mint mû al ko tás le gyen a ku ta tás kö zép -
pont já ban, ami az is ko la drá mák ese té ben nem 
pusz tán tex tus, sem pe da gó giai mun ka vagy 
elôadás – ha nem mindez együt te sen. 

Mi lyen mód sze rek kel ér de mes te hát az ed di gi 
ku ta tá sok ra, ta nul má nyok ra ala poz va az is ko lai 
szín já té ko kat vizs gál ni? A legál ta lá no sabb, leg ké -
zen fek vôbb nek tû nô mód szer az len ne, ha a szer -

zôk élet mû vé ben pró bál nánk el he lyez ni az egyes 
drá má kat. Mi vel azon ban leg több ször iro dal mi ba -
bé rok ra nem kü lö nö seb ben tö rek vô pra e cep to rok, 
ta ní tók ír ták az is ko lai szín já té ko kat ál ta lá ban is -
ko lai al kal mak, pél dául vizs gák, egy há zi ün ne pek 
stb. szí ne seb bé té te lé re, és egy egy sé ges, mond hat -
ni, „tan köny vi” rend szer alap ján és szol gá la tá ban 
szü let tek da rab jaik, az is ko la drá ma „sze mély hez 
kö té se” a leg ke vés bé le het fon tos a ku ta tás ban. 
Legin kább kol lek tív szer zô ség rôl le het ne be szél ni 
ak kor is, ha név sze rint is mer jük a szer zôt és az 
élet raj zát, hi szen sok szor az is mert szer zô is csak 
át vett, pél dául a csík som lyói ba rá tok több ször egy -
más tól köl csö nöz ték, majd ak tua li zál ták a misz té -
rium drá ma szö ve ge ket, a sá ros pa ta ki pra e cep to rok 
pe dig a sa ját diák jaik pro po zí ciós ver seit hasz nál -
ták fel a drá ma írás so rán. Más kor az is mert szer zô 
„átírt” egy-egy Eu ró pa-szer te is mert té mát a ha zai 
vi szo nyok ra, il let ve le for dí tott kül föl di drá má kat. 
Jó pél da Ke res ké nyi Ádám Ágos ton nak meg té ré se 
címû drá má ja, amely Neu ma yr ha son ló té má jú da -
rab já nak rész le ges for dí tá sa.1 Sok drá ma és drá ma -
prog ram pe dig – füg get le nül at tól, hogy ka to li kus 
vagy pro tes táns volt-e az író – ele ve a szer zô ne ve 
nél kül je lent meg, te hát ma guk sem tar tot ták annyi -
ra je len tôs nek, hogy azt kü lön fel tün tes sék. 

Ki lián Ist ván több ször egy-egy te le pü lés hez kö -
töt ten fog lal ko zott a drá ma já té kok ku ta tá sá val.2 
En nek az adat gyûj tés so rán meg le het a je len tô sé -
ge, ál ta lá ban azon ban tel je sen min degy nek tû nik, 
hogy hol ír ták és mu tat ták be az adott drá mát. Jó 
pél da er re a Szath má ri Ki rály Jó zsef be szél ge té se Szent 
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* Elôadás ként el hang zott a MTA Szín ház tu do má nyi Bi zott sá gá nak és a Veszp ré mi Egye tem Szín ház tu do má nyi Tan szé ké -
nek 7. „Dis kur zu sok a drá má ról” cím mel meg ren de zett kon fe ren ciá ján 2001. má jus 11-én. A ta nul mány az OTKA T31918 
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1 Czi bu la Ka ta lin: Egy XVIII. szá za di is ko la drá ma ta nul sá gai. In: Írók és mû vek a XVII-XVIII. szá zad ban. Ac ta Iu ve num, 
1984/1. 101–130. és Szín ház tör té ne ti Szem le, 1985/2. 5–35. 

2 Lásd pl. Ki lián Ist ván: Is ko lai szín já té kaink té ma rend je: Rep re zen ta tív je zsui ta min ta és tel jes pia ris ta fel mé rés alap ján. Aka dé -
miai dok to ri ér te ke zés. Bp., 1993. MTA kt. D. 16666.
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Pé ter rel. Ez a da rab a sá ros pa ta ki re for má tus kol -
lé gium ban szü le tett, ere de ti mû fa ja ha lott bú csúz -
ta tó dia ló gus volt. A ka to li ku sok azon ban át vet ték 
és ki bô ví tet ték a szö ve get (Szath má ri Ki rály Jó zse -
fet nem en ge di be Szent Pé ter a Menny be, mert 
Szath má ri nem ka to li kus), ami olyan nép sze rû lett, 
hogy Keszt hely tôl Tú rócs zent már to nig, Mis kolc tól 
Pes tig min de nütt meg ta lál ni ma is a ké zi ra tát. A 
deb re ce ni re for má tus kol lé gium ban azon ban ért -
he tô mó don nem tet szett ez a vál to zat, úgy hogy vé -
gül ôk is hoz zá tol dot tak egy részt, ame lyet az tán 
drá ma ként mu tat tak be né hány év vel ké sôbb, mint 
ahogy az ere de ti dia ló gus meg szü le tett. Az egy fe -
le ke zet hez, sok szor egy rend hez tar to zó da ra bok 
ese té ben sem mérv adó leg több ször a hely szín, gon -
dol junk csak a csík som lyói tör té nel mi drá mák ra, 
ame lyek a je zsui ta is ko lák ból ke rül tek Som lyó ra, 
vagy a je zsui ta drá mák leg több jé re, ame lyek szer -
te az or szág ban hol itt, hol ott fel buk kan tak. 

Jobb kiin du ló pont le het az iro dal mi vizs gá lat 
so rán a tex tus, a drá ma szö veg. Meg le het vizs gál ni 
a szö ve gek for rá sait, a for rá sok kal va ló kap cso la -
to kat, a kom pi lá ciót, a drá mák össze füg gé seit az 
egyéb iro dal mi mû fa jok kal és a Bib liá val, szem lé -
let be li vagy szö veg be li egye zé seit, vizs gál ni le het a 
drá má kat a clo se re a ding mód sze ré vel. Legutóbb a 
fe ren ces da ra bo kat ele mez te így Pin tér Már ta Zsu -
zsan na, Ked ves Csa ba és Schmik li Nor bert, ma gam 
a re for má tus drá mák és a kol lé giu mi diák köl té szet 
kö zöt ti össze füg gé se ket vizs gál tam.3 Ar nold Wil -
liams azon ban az an gol kö zép ko ri cik lu sos drá mák 
vizs gá la ta kap csán fel tet te a kér dést: „Mennyi re kö -
zel rôl le het ol vas ni egy olyan drá ma szö ve gét, me -
lyet ere de ti leg nem ol va sás ra, ha nem né zés re és hal -

lás ra szán tak?”4 A szö veg kö ze li ol va sá sa ugyanis 
olyan össze füg gé se ket hoz hat fel szín re, ame lyek 
mind a fe lü le tes ol va sás, mind a szín mû egy sze ri 
meg né zé se so rán rejt ve ma rad nak még a mû velt ol -
va só kö zön ség vagy né zô se reg elôtt is. Azaz le het, 
hogy a szer zô kom pi lált, így a for rá sok kö zött fel 
le het tün tet ni a ko ra be li pré di ká ció-i ro dal mat, az 
egy há zi és vi lá gi köl té sze tet, a ke resz tény dokt rí na 
ti po ló giai meg fo gal ma zá sait és még so rol hat nánk, 
de a szín mû vek ese té ben nem ez az alap kér dés; ha -
nem az, hogy a pré di ká ció megáll ta-e a he lyét a 
szín ház ban, a lí rai be tét nek mi lyen drá mai funk -
ció ja volt (pl. kés lel te tés, fo ko zás stb.) vagy a ti po -
ló gia ho gyan ér vé nye sült a szín pa don.5 Az is ko lai 
szín já té kok ese té ben ezen kí vül még egy kér dést 
meg kell vizs gál ni: ho gyan ha tott a né zôk re és a 
szín ját szó diá kok ra a drá ma? Nem pusz tán a drá -
ma szö veg nek kell te hát a ku ta tás kö zép pont já ban 
áll ni, ha nem az elôadás nak. Ezt tá maszt ja alá az a 
tény is, hogy leg több eset ben nem a drá ma szö veg, 
ha nem csak a prog ram ma radt ránk, te hát ma guk 
az írók, ren de zôk is az elôadást he lyez ték elô tér be 
a szö veg gel szem ben.  

Ha ilyen mód szer rel kö ze lí tünk a drá mák hoz, 
sok kal na gyobb je len tô sé get kap hat nak pél dául a 
je zsui ta drá mák „cho ru sai”, a fel vo ná sok vé gét jel -
zô élô ké pek vagy tánc be té tek, át struk tu rá lód hat a 
drá ma szö veg és kó rus,6 a drá ma és a dísz let vi szo -
nya, mint ahogy ar ra Szi lá gyi And rás is fel hív ta már 
a fi gyel met.7 Ernst Gom brich tesz em lí tést a gö rög 
Küp sze losz Lá dá já ról, ame lyen a kép a felira tok nél -
kül né ma ma rad na8 – ha son ló képp ér tel mez het jük 
sok eset ben az élô kép vagy ba lett és a drá ma szöveg 
vi szo nyát is: ér tel me zik, kiegé szí tik egy mást. Ér de -

3 Pin tér Már ta Zsu zsan na: Fe ren ces is ko lai szín ját szás a XVIII. szá zad ban. Bp., 1993. 162.; Ked ves Csa ba: Folk lo risz ti kus mo -
tí vu mok a csík som lyói misz té rium drá mák ban. In: Pin tér Már ta Zsu zsan na (szerk.): Ba rokk szín ház, ba rokk drá ma. Az 1994. 
évi eg ri „Is ko la drá ma és ba rokk” cí mû kon fe ren cia elôadá sai. Deb re cen, 1997. 161–169.; Schmik li Nor bert: A csík som lyói 
pas sió já té kok for rás vi dé ke. In: PPKE Mû hely Szak kol lé gium Bi zott sá ga (szerk.): PPKE Mû hely ta nul má nyok. Bp. [PPKE], 
1999. 9–32.; Nagy Jú lia: Kol lé giu mi iro da lom a XVIII. szá za di pro tes táns kol lé giu mok ban. OTDK dol go zat, 1999. 

4 Ar nold Wil li ams: A ti po ló gia és a cik li kus drá mák: Né hány kri té rium. In: Fa bi nyi Ti bor (szerk.): A ti po ló giai szim bo liz mus. 
Ta nul má nyok. Sze ged, 1998. 213. 

5 I. m. 211. 
6 A fel vo nás kö zi emb lé mák, né ma já té kok stb. sze re pé vel más össze füg gés ben Je an- Ma rie Va len tin is fog lal ko zott a né met 

je zsui ta drá mák kap csán lásd Je an- Ma rie Va len tin: Le thét re des Jé su i tes dans les pa ys de lan gue al le man de (1554–1680): Salut 
des âmes et ord re des citès. Bern–F rankfurt–Las Ve gas, Pe ter Lang SA, 1978. 314–321. 

7 Szi lá gyi And rás: „Ha lál és meg di csôü lés”: Vál to za tok a ba rokk hô si ideál ké pi meg je le ní té sé re. In: Pin tér Már ta Zsu zsanna, 
Ki lián Ist ván (szerk.): Az is ko lai szín já ték és a né pi dra ma ti kus ha gyo má nyok: A nosz va ji ha son ló cí mû kon fe ren cián el hang zott 
elôadá sok. Deb re cen, 1993. 125–137.; Szi lá gyi And rás: A je zsui ta szín já ték ké pi for rá sai. In: Pin tér Már ta Zsu zsan na, Kilián 
Ist ván (szerk.): Is ko la drá ma és folk lór. Deb re cen, 1989. 95–111 

8 Ernst Gom brich: Ico nes Sym bo li ca e. A szim bo li kus ki fe je zés fi lo zó fiái és ezek ha tá sa a mû vé szet re. In: Pál Jó zsef (szerk.): 
Az iko no ló gia el mé le te. Sze ged, 1997. 41–42.
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mes te hát kü lön vizs gál ni azo kat a drá má kat, ame -
lyek ben a kó rus is sze re pet ját szik, s kü lön fog lal -
 koz ni a kó rus nél kü li mû vek kel, ugyanis más-más 
szim bó lum rend szer re épí te nek, így a be fo ga dóktól 
kü lön bö zô fé le el vo nat koz ta tás-for mát igényelnek. 
Egyet len pél da ként hadd em lít sem az 1702-ben 
Mün chen ben be mu ta tott Mat thi as é Capti vo Rex 
címû kó ru sos da ra bot. 

A Pro ló gus ban Pro vi den tia Di vi na kiad ja az uta -
sí tá so kat a Bi za lom nak és a Vi téz ség nek, hogy gyôz -
zék le a Fél té keny sé get, Hit sze gést, Dü höt, stb. 
Ezután az el sô rész ben Cil lei Ul rik ás ká ló dá sá nak 
le he tünk szem ta núi, aki meg pró bál ja aláás ni a két 
Hu nya di-test vér jó hírét és bör tön be jut tat ni ôket. 
A rész vé gén a Cho rus Exe ge ti cus ban Má tyás elôre 
lát ja a jö vô ese mé nyeit, de ar ról nem ér te sít a prog -
ram, hogy az al le gó riák jó sol ják-e meg ezt ne ki.  

A má so dik rész ben V. Lász ló ha lál ra íté li Hu -
nya di Lász lót, no ha még Cil lei fia, Ro ma nus sem 
tá mo gat ja ezt. A nyol ca dik je le net ben Lász lót ki -
vég zik. A ki len ce dik, utol só je le net ben Cil lei el -
nyeri a bün te té sét: ad dig le ve le zik a fel vo nás so rán 
Ma chu met tel, míg a vé gén tö rök fog ság ba esik. A 
Cho rus In ter ca la ris a fel vo nás vé gén kü lön le ges: 
Krisz tus ha lá lát mu tat ja be, ami ál tal az ad di gi tel -
jes tör té nés átér té ke lô dik: V. Lász ló Pon cius Pi lá -
tus sal ke rül pár hu zam ba, Cil lei elárul ja a ba rát ját, 
te hát Jú dás sze re pe jut ne ki, Lász ló nak pe dig ár -
tat la nul kell meg hal nia a ha záért! 

A har ma dik fel vo nás egy, az elô zô két rész tôl 
nem füg get len, mégis külön ál ló rész a drá ma egé -
szé ben. Ki de rül nek Cil lei mes ter ke dé sei, Hu nya di 
Lász ló ek kor már azon ban ha lott, Má tyás pe dig Po -
gye brád fog sá gá ban ra bos ko dik. Az utol só je le net 
leírá sa ar ról tá jé koz tat, hogy Má tyás a fô urak ké ré -
sé re el fog lal ja a trónt. Lász ló ha lá la után miért kel -
lett még ezt a je le net sort is szín pad ra ál lí ta ni? Az 
el sô rész ben Má tyás és Lász ló szin te két test ben egy 
em ber, a „Hu nya diak”, akik ha son ló ér té kek kel, 
ha son ló men ta li tás sal bír nak – így Lász ló krisz tu -
si ha lá la után a má sik Hu nya di sza ba du lá sa és ki -
rállyá vá lasz tá sa nem más, mint a ju ta lom el nye ré -
se a vi téz sé gért és bá tor sá gért, az Is ten be ve tett hi -
tért. Az if jú test vér ha ta lom hoz ju tá sa a krisz tu si 
pár hu za mot foly tat va Krisz tus égi ural mát pél dáz -
za, hisz Má tyás tu laj don kép pen át ve szi a báty ja sze -
re pét. Csak így gyôz het a Pro vi den tia Di vi na ké ré -
se sze rint a Vi téz ség és Bi za lom a Fél té keny ség gel, 

Hit sze gés sel, Düh vel stb. szem ben! A kó ru sos mû -
ben te hát egy szer re ma gya ráz za a fô cse lek ményt a 
kó rus és for dít va, ki tá gít va ez zel a pusz tán a drá -
ma szö veg ad ta le he tô sé ge ket. 

Mi chael De nis Trac ta tus de Ar te Po e ti ca cí mû 
mun ká já ból ké szült XVIII. szá za di ké zi rat ban a sze -
rep lôk meg vá lasz tá sá val kap cso lat ban azt ol vas hat -
juk, hogy a drá ma sze rep lôinek min dig al le go ri -
kus nak kell len niük, mi vel a szín ház nem más, mint 
„ac tio hu ma na”. Fel hoz né hány pél dát is a könyv 
en nek bi zo nyí tá sá ra, köz tük Shakes peare Ju li us 
Cae sar ját.9 A drá ma sze rep lôi al le go ri ku sak, az em -
be rek al le gó riái, s ezek nek az al le go ri kus sze rep -
lôk nek a tet teit ma gya ráz zák az al le gó riák – a nézô 
te hát több szö rö sen el vo nat koz tat, több szö rö sen 
ma gá ra is mer. Egyes is ko la drá mák azon ban sok -
szor „ki lép nek” ön ma guk ból, azaz a be fe je zés ben 
ahe lyett, hogy a mû ke re tein be lül le zár nák a tör -
té ne tet, tör té nik va la mi kü lö nös, a drá ma ak tua li -
tá sá hoz köt he tô ese mény. Kü lö nös képp te ret en -
ged en nek, ha al le go ri kus ese ménnyel zá rul a mû, 
mert szin te ter mé sze te sen foly hat át az ak tua li tás -
ba, a né zô nek nem en ged ve te ret a vál tás ra. Azaz a 
drá mai abszt rak ció a va lós vi lág gal egy be fo lyik hir -
te len. Jó pél da er re az eg ri Ke resz tény Her cu les be -
fe je zô je le ne te: ad dig ör ven dez nek az is te nek Dobó 
– Her cu les gyô zel mén, míg nem mintegy a je le net 
be te tô zé séül meg je le nik a „po zso nyi tu do mány nak 
is ten asszo nya” és aján dé ko kat kezd osz to gat ni a 
diá kok kö ré ben. Ha son ló val ta lál juk szem be ma -
gun kat az 1702-es ko lozs vá ri Má tyás-da rab ban is, 
ame lyet Bán ffy An na és Szé kely Ádám es kü vô je ap -
ro pó já ból mu tat tak be: Hy me na eus Ju no temp lo -
má ban a sze rel me sek szí vét gyúj to gat ja, a mú zsák 
Ju no hoz imád koz nak a há zas ság si ke réért, Ju no is 
elô jön és sok sze ren csét kí ván – de nem Cor vin 
Má tyás nak és Ca tha ri ná nak, ha nem a Bán ffy csa -
lád nak és az új pár nak, „mellyen a’ Mu sák ör ven -
dez nek”. In nen tôl te hát az al le gó ria és va ló ság tel -
je sen össze mo só dik! A va lós pár ugyanúgy a drá -
ma része lesz, mint Má tyás és Ca tha ri na, vagy az ô 
al le gó riájuk  ként a má so dik fel vo nás vé gén meg je -
le nô Ariadné és The seus. Az ilyen megol dá sok 
legalább ugyan annyi ra le nyû göz he tik a mai ol va -
sót (vagy né zôt!), mint a je zsui ta dísz let ter vek vagy 
a ba rokk ze nei ség a drá mák ban! Így vá lik Má tyás 
ki rály egy XVIII. szá zad ele ji la ko da lom ré sze sé vé 
ugyanúgy, mint ahogy a né zôk a drá ma ré sze sé vé, 

9 De nis, P. M., S. J.: Trac ta tus de Ar te Po e ti ca. OSZK Qu art. Lat. 3285. 62 b-63 a.
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így vá lik az is ko lai szín ház a né zôk szín há zá vá! 
Ezek a megol dá sok azon ban csak ak kor kap hat nak 
sze re pet az elem zé sek ben, ha a ku ta tá sok az ada -
tok he lyett a drá má kat ve szik új ból elem zés alá. 

Újabb ku ta tá si le he tô ség nek tûn het a té ma sze -
rin ti ku ta tás. Pin tér Már ta Zsu zsan na és Var ga 
Imre legújabb köny vé ben pél dául ar ra tesz kí sér -
le tet, hogy a ma gyaror szá gi tör té nel mi tár gyú is -
ko  la drá má kat – ame lyek el sô sor ban a ka to li kus 
is ko lákban vol tak ked vel tek – a sze rep lô tör té nel -
mi ala kok alap ján cso por to sít sa. E ku ta tá si té ma 
ön ma gá ban ér de kes le het, a nyu gat- eu ró pai is ko -
la drá mák kal va ló össze ve tés azon ban az iro da lom -
tu do mány szem pont já ból két ség be von hat ja lét -
jo go sult sá gát. A könyv fô „mon da ni va ló ja”, hogy 
szin te az összes ma gyar ural ko dó ról és több je les 
tör té nel mi alak ról ját szot tak szín já té ko kat, s a té -
ma el sô sor ban a je zsui ták is ko lái ban volt köz ked -
velt. Le von hat juk a ta nul sá got – mint azt már a 
szá zad ele jén is meg tet te Ju ha ros Fe renc10 vagy 
Ba las sa Bru nó11 –, mi sze rint a je zsui ták nagy sze -
re pet ját szot tak a ma gyar tör té nel mi múlt to vább -
ha gyo má nyo zá sá ban, kiemel het jük a drá ma és a 
tör té net írás kö zöt ti össze füg gé se ket. Ha ön ma -
guk ban vizs gál juk az ilyen drá má kat, va ló ban vi -
tat ha tat lan, hogy egy olyan kor ban, ami kor a tör -
té ne lem ku ta tá sa és ezál tal a tör té ne lem kép még 
csak kiala ku ló ban volt, nagy ér dem volt egy-egy 
tör té nel mi ese mény fel dol go zá sa. Ezt a tényt lát -
szik erô sí te ni, hogy vi szony lag sok tör té nel mi drá -
mánk és prog ra munk ma gyar nyel vû volt, s így 
ha ki nyit juk Ju ha ros Fe renc köny vét12 vagy a Je -
zsui ta is ko la drá mák kö te teit,13 ott ma gyar tör té -
nel mi drá mák so rát ta lál juk.  

Fel me rül azon ban né hány prob lé ma. Ha szám -
sze rûen vizs gál juk, hogy a ha zai kol lé giu mok té -
ma rend jé be ho gyan il lesz ke dik a ma gyar tör té ne -
lem rôl szó ló drá ma, a töb bi té má hoz ké pest elenyé -
szô mennyi sé gû nek fog juk ta lál ni eze ket. (Táb lá -
zat 1.) Igaz ugyan, hogy a ma gyar tör té ne lem 
je len tôs ese mé nyei meg je len tek a je zsui ta szín pa -
do kon, de idô ben és tér ben na gyon el szór tan, hi -

szen volt olyan is ko la, ahol egyet len ilyen drá ma 
sem ke rült szín pad ra, volt vi szont, ahol év rôl év re 
tar tot tak ilyen tár gyú elôadást. A drá ma té mák meg -
je le né se sem ho mo gén. Van nak köz ked velt té mák, 
ame lyek na gyon gyak ran fel buk kan nak a ha zai és 
a kül föl di szín pa don is, má so kat azon ban csak né -
hány al ka lom mal, eset leg csak egy szer mu tat tak be 
(Táb lá zat 2. a–b.), s gyak ran elô for dult, hogy a kül -
föl di tör té nel mi tár gyú drá mák szá ma jó val meg -
ha lad ta a ma gyar tör té ne lem drá mai fel dol go zá sait. 
(Táb lá zat 3.)  

 
Táb lá zat 1. A hazai történelmi drámák aránya  

a jezsuiták iskoláiban 

                                    Történelmi            Más témájú  
                                           drámák                  drámák 

Zágráb                                    10                        282 
Varazsd                                     4                        166 
Kôszeg                                      7                        114 
Pozsony                                  28                        296 
Szakolca                                   2                        150 
Nagyszombat                          38                        373 
Sopron                                   18                        273 
Gyôr                                       14                        215 
Komárom                                 9                        123 
Trencsén                                   8                        223 
Pécs                                          4                          84 
Székesfehérvár                          3                          67 
Besztercebánya                         1                        122 
Esztergom                                1                          73 
Buda                                       16                        180 
Gyöngyös                                 7                          91 
Lôcse                                        9                        128 
Rozsnyó                                    3                          65 
Eger                                        11                        257 
Székeskáptalan                         3                          19 
Kassa                                      17                        198 
Eperjes                                     3                        113 
Sárospatak                                3                          90 
Ungvár                                     7                        120 
Nagybánya                                1                          19 
Kolozsvár                                20                        185 
Székelyudvarhely                      4                          51

10 Ju ha ros Fe renc: A ma gyaror szá gi je zsui ta is ko la drá mák tör té ne te. Sze ged, 1933. 141. 
11 Ba las sa Bru nó: A tör té net ta ní tás mult ja ha zánk ban: Ne ve lés tör té ne ti for rás ta nul mány. Pécs, 1929. 91–92. 
12 Ju ha ros Fe renc: i. m. 
13 Al szeg hy Zsolt né, Be recz Ág nes, Czi bu la Ka ta lin, Ke resz tes At ti la. Kiss Ka ta lin, Knapp Éva, Var ga Im re: Je zsui ta is ko la drá -

 mák I-II. Bp., 1992. (Ré gi Ma gyar Drá mai Em lé kek XVIII. szá zad). I. Is mert szer zôk / saj tó alá ren dez te: Al szeg hy Zsoltné, 
Czi bu la Ka ta lin, Var ga Im re (990 p) II. Is me ret len szer zôk: Prog ra mok, szín la pok / saj tó alá ren dez te: Al szeg hy Zsolt né, 
Be recz Ág nes, Czi bu la Ka ta lin, Ke resz tes At ti la, Kiss Ka ta lin, Knapp Éva, Var ga Im re; Szerk.: Var ga Im re (1104 p) (továb -
 biak ban: Je zsui ta is ko la drá mák)
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Táb lá zat 2.a. Magyar történelmi témák  
a hazai és a német színpadon 

                                      Magyarország          Németország 

Szent István                            22                          11 
Szent Imre                                9                            7 
I. András és Béla                     14                            3 
Szent László                            11                            2 
Szent Erzsébet                          2                            4 
Nagy Lajos                                2                            1 
Zsigmond                                 6                            3 
V. László                                   1                            1 
Hunyadiak                              56                          13 
Báthori Zsigmond                     0                            3 
Grittus                                      2                            2 
Nádasdi Tamás                         6                            1 
I. Leopold                                 1                            2 
II. Ferdinánd                            4                            2 

 
 

Táb lá zat 2.b. Árpád-házi királyainkról  
szóló jezsuita drámák 

Szent István                                                  22 
Szent Imre                                                      9 
IV. (Kun) László                                             1 
Álmos (II. Béla fia)                                          3 
I. Béla                                                           11 
II. András                                                       3 
V. István                                                         1 
Salamon                                                       19 
IV. Béla                                                           3 
I. Károly                                                         2 
II. Béla                                                            6 
II. Károly                                                        1 
Szent Erzsébet                                                2 
Nagy Lajos                                                      2 
Kálmán                                                           3 
Ottó                                                                1 

 
 

Táb lá zat 3. A hazai és magyar történelem drámai 
feldolgozásai a drámajáték szempontjából  

öt legjelentôsebb kollégiumban 

VILÁGTÖRTÉNET                                     144 
MAGYAR TÖRTÉNELEM                             80 
GÖRÖG-LATIN TÖRTÉNELEM                 104 
MITOLÓGIA                                                23

Ezek után a ha zai drá mák ra is igaz nak vél het -
jük Je an- Ma rie Va len tin megál la pí tá sát, mi sze rint 
a ka to li kus tör té nel mi drá mák csak a gond vi se lés 
(pro vi den cia) sé má já nak bi zo nyí tá sá ra szü let tek, s 
egy sé ges tör té ne lem fi lo zó fiá vá, „cik li kus evo lú ció -
vá” nem áll nak össze, a nagy te ma ti kai egy sé gek 
kö zött nincs kap cso lat. Az ural ko dók, hé ro szok jel -
le mei, az or szá gok adott sá gai, szo ká sai nem szá mí -
ta nak, szte reo tí piák ba re du ká lód nak.14 Gon dol -
junk csak a Zá po lya és Be bek cí mû drá má ra, amely -
rôl Al szeg hy Zsolt már a szá zad ele jén megál la pí -
tot ta, hogy egy kül föl di szö veg ma gyaror szá gi 
adap tá ció ja: csu pán a ne ve ket kell ki cse rél ni ma -
gyar ra, né hány je le ne tet „ma gya rí ta ni”, s máris kész 
a ma gyar tör té nel mi drá ma!15  

Nem csak a tel jes drá ma szint jén je lent kez nek 
azon ban ezek a szte reo tí piák. Struk tu rá lis elemzés -
sel ha son ló táb lá zat ba le het fog lal ni a drá mai épít -
ke zést, az egyes je le ne tek kö zöt ti kap cso la to kat, a 
cse lek mény ki bon tá sát, mint azt Propp tet te a va -
rázs me sék elem zé se kor.16 Ha son ló ered mény re jut -
ha tunk a misz té rium drá mák, an tik mi to ló giai vagy 
egyéb té mák fel dol go zá sa kap csán is. Ha a glo bá -
lis és struk tu rá lis vizs gá ló dá sá ban idáig jut az iroda -
lom ku ta tó ja, itt zsák ut cá ban ér zi ma gát: ezek szerint 
nem is le het ön ál ló ma gyar da ra bok ról be szél ni, 
csak egyes sé mák, szte reo tí piák át vé te lé rôl és alkal -
ma zá sá ról – azaz mindegy pél dául, hogy Sa lamonról 
és Szent Lász ló ról vagy Nagy Ká roly ról és Ta lan -
dus ról szól a drá ma, a lé nyeg a sé ma: a test vér harc.  

Nem le het azon ban el fe led ni, hogy az is ko la drá -
ma – mint a ne ve is mu tat ja – nem pusz tán iro dal -
mi al ko tás, ha nem pe da gó giai mun ka is; s mint 
ahogy a me se elem zés nél ugyanúgy fon tos és ér de -
kes Propp és Bru no Bet tel heim köny ve (akik sok -
szor ugyanazo kat a mo tí vu mo kat eme lik ki, csak 
ép pen más szem szög bôl kö ze lí te nek a tár gyuk hoz), 
az is ko lai szín já té kok pe da gó giai-pszi cho ló giai ku -
ta tá sa so rán is ugyanab ból a kiin du ló pont ból, 
ugyanazon for rá sok alap ján egé szen más kö vet kez -
te té sek re le het jut ni. Ami a glo bá lis és struk tu rá lis 
iro dal mi elem zés so rán zsák ut cá nak tû nik, ugyanaz 
a ne ve lés tör té nész szá má ra kiin du ló pont le het: ami 
az iro da lom ban sé ma, az a ne ve lés esz köz rend sze -
ré nek egyik je len tôs al ko tó ele me, amely egy fe lôl a 
ját szó diá kok ra hat, más fe lôl pe dig a né zô kö zön -

14 Je an- Ma rie Va len tin: i. m. 337–340. 
15 Al szeg hy Zsolt: A ma gyar Be be cus drá ma. Egye te mes Phi lo lo gi ai Köz löny, 1910. 233–235. 
16 V. J. Propp: A me se mor fo ló giá ja. Bp., 1995. 123–139.
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ség re. (Eli da Ma ria Sza ro ta ez zel kap cso lat ban vizs -
gál ta, hogy a né met ka to li kus drá ma ho gyan „ma -
ni pu lál ja” a né zô kö zön sé get.17) Mi vel azon ban ezek 
a ne ve lé si esz kö zök drá mán ként vál to zó komp le -
xi tás ban je len nek meg, a ne ve lés tör té nész szá má -
ra is csak az egyes drá mák, nem pe dig az ada tok 
le het nek mérv adók.  

A ku ta tá sok nak te hát új irányt kel le ne ad ni: a 
nagy át fo gó adat fel dol go zá sok, va la mint a jó-rossz 
drá ma szö ve gek tö me ges vizs gá la ta he lyett ki kel -
le ne vá lasz ta ni vég re azo kat a drá má kat, ame lyek 
tény leg mél tók ar ra, hogy az iro dal mi ká non ré szei 

le gye nek, és azok ról be kel le ne bi zo nyí ta ni, hogy 
va ló ban iro dal mi lag ér té kes al ko tá sok. Ez azon ban 
csak az egyes drá mák elem zé se so rán va ló sul hat 
meg, a drá ma-a da to kat, az iro dal mi lag nem ér té -
kes al ko tá sok töm ke le gét csak hát tér bá zis ként kel -
le ne ke zel ni. Mi vel azon ban az is ko la drá ma össze -
tett mû faj volt, a pusz tán tex to ló giai, iro dal mi elem -
zés he lyett a mû faj komp le xi tá sát hang sú lyo zó in -
ter disz cip li ná ris ku ta tás ra len ne szük ség, mely ben 
mû vé szet- és szín ház tör té ne ti, pe da gó giai és re to -
ri kai elem zés nek is alá kel le ne vet ni az egyes szö -
ve ge ket.

17 Eli da Ma ria Sza ro ta: Das Je su i tend ra ma und die Ma ni pu la ti on des Pub li kums. In: E. M. SZ.: Ges chich te, Po li tik und Ge -
sells chaft im Dra ma des 17. Jahr hun derts. Bern–Mün chen, 1976. 115–126.


